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7/2014 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 5/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
27.6.2014

Dne

27.6.2014 od 14:30 hodin se uskutečnilo páté zasedání zastupitelstva obce Chbany
v tomto roce. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Chbany za rok 2013 bez výhrad,
Účetní uzávěrku obce Chbany za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013 bez výhrad a
Účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy Chbany za účetní období 2013 sestavenou
k 31.12.2013 bez výhrad.
Byl schválen prodej pozemku p.p.č. 193/16 o výměře 11 m2 (zahrada) v k.ú. Poláky za 80,Kč/m2, prodej pozemku st.p.č. 1/19 o výměře 39 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.
Vadkovice (tato parcela vznikla na základě oddělení ze st.p.č. 1/4 – geometrický plán č. 292110/2014, Petr Latinák – Geodetické práce Chomutov) za 80,-Kč/m2 a byl schválen záměr prodeje
st.p.č. 1/4 o nové výměře 59 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Vadkovice (nová výměra
vznikla na základě výše zmiňovaného geometrického plánu).
Dále zastupitelé schválili udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ
Chbany a finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč Mikroregionu Nechranicko na zajištění letního
provozu Doupovské dráhy v roce 2014.
Jako zhotovitele akce „Oprava chodníků Chbany“ byla odsouhlasena firma VP Okna s.r.o. a na
základě uvedené akce byl schválen střednědobý investiční úvěr od Komerční banky a.s. ve výši
364 000,-Kč.
Zastupitelé zamítli udělení výjimky na základě zákona č. 191/2008 Sb. pro stavbu rekreačního
objektu na p.p.č. 147/59 v k.ú. Poláky a vzali na vědomí zápis finančního výboru ze dne
11.6.2014 v ZŠ a MŠ Chbany a ze dne 23.6.2014 na obci.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHBANY ZA ROK 2013

Rozpočet obce Chbany na rok 2013 byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednání rozpočtu
na rok 2013, dále z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol a obcí zřízené příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Chbany a společnosti Služby obce Chbany s.r.o..
Schválený rozpočet byl během roku 2013 upravován rozpočtovými změnami v celkovém počtu
5 změn. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2013 činil v příjmech 12 913 900,-Kč a ve
výdajích 12 283 351,- Kč.
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Obec provozuje od roku 2013 hospodářskou činnost – Pohostinství Chbany a Pohostinství
Poláky, kdy náklady byly ve výši 3 137 176,05 Kč a výnosy ve výši 3 164 740,73 Kč, výsledek
hospodářské činnosti pro rok 2013 byl ve výši 27 564,68 Kč.
Obci byly poskytnuty neinvestiční přijaté dotace od Ústeckého kraje ve výši 160,1 tis. Kč,
neinvestiční přijatá dotace od Hospodářské a sociální rady Chomutovska ve výši 100 tis. Kč a na
aktivní politiku zaměstnanosti od úřadu práce ve výši 1 256 tis. Kč. Stav finančních prostředků
na bankovních účtech k 31.12.2013 byl ve výši 694,68 tis. Kč. Obec má pohledávky za
rozpočtové příjmy ve výši 1 561,66 tis. Kč, ostatní pohledávky ve výši 44,19 tis. Kč. Obec
poskytla neinvestiční příspěvky celkem ve výši 751,55 tis. Kč a ostatním organizacím ve výši
310,36 tis. Kč.
V roce 2013 byly např. realizované tyto akce: Oprava kaple Roztyly ve výši 27 tis. Kč, oprava
nebytového prostoru Chbany č.p. 15 ve výši 502 tis. Kč, oprava nebytového prostoru Poláky č.p.
11 ve výši 326 tis. Kč, výsadba zeleně v obci ve výši 28 tis. Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chbany: Tato
příspěvková organizace zřízená obcí měla na rok 2013 vyrovnaný rozpočet, kdy rozpočtované
příjmy a výdaje činily 3 984 tis. Kč. Skutečnost za rok 2013 byla: výnosy – 3 948 tis. Kč,
náklady 3 948 tis. Kč. Výsledek hospodaření činil 496,16Kč. Roční uzávěrka byla vzata na
vědomí a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 byl schválen zastupitelstvem
obce dne 4.2.2014.
Hospodaření společnosti Služby obce Chbany s r.o.: Tato společnost je ve 100% vlastnictví
Obce Chbany. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2013 úhrnnou hodnotu aktiv ve výši 11.226 tis.
Kč, cizích zdrojů ve výši 9.620 tis. Kč a hospodářský výsledek ztrátu 329 tis. Kč. Účetní závěrka
podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu
a finanční situace účetní jednotky k 31.12.2013 a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu se
zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy. V souladu s obsahem platné legislativy pro
oblast provádění auditů udělil nezávislý auditor výrok bez výhrad (LN-AUDIT s.r.o., Louny).
Obec pověřila provedením přezkoumání hospodaření společnost LN-AUDIT s r.o., který
provedl přezkoumání hospodaření naší obce ve dnech 30.9.2013, 22.1.2014 a 11.2.2014.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se
závaznými právními předpisy, a proto je výsledek přezkoumání hospodaření obce Chbany bez
chyb a nedostatků.
SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové) se umísťují poslední
neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 27.7.2014) k nádobám na separovaný odpad s tím, že
následující den budou odvezeny.
Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě (je možno i po domluvě pytle dovézt), zaměstnanci
obce je mají k dispozici ve služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete vyzvednout u
Stanislava Fiřta ve Vadkovicích nebo v Pohostinství Poláky.
Podotýkáme, že do žlutých pytlů patří i všechen polystyren a umělé obaly z hraček, šampónů,
sprchových gelů, aviváží, jaru, obaly od těstovin, sušenek, bonbónů, brambůrek, křupek, salámů,
jogurtů, sáčky od pečiva apod. (nepatří do popelnic na komunální odpad).
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2013

Dovolujeme si vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2013 a
předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec
obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.
rok 2013
tuny
částka
1. kvartál
7,305
21 225,00 Kč
2. kvartál
10,997
27 560,50 Kč
3. kvartál
12,355
33 544,50 Kč
4. kvartál
6,948
20 196,50 Kč
CELKEM*
37,605
102 526,50 Kč
* Celkem v roce 2012: 42,607 tun, 112 006,00 Kč.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy“ (Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových
plynů. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti
s výrobky a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného
výrobku. Podobná charakteristika výrobků slouží k výběru toho, jehož výroba má nejmenší dopad
na životní prostředí. Jedná se tedy o ukazatel zatížení na životní prostředí, který je odvozen od
celkového ekologického otisku, obvykle bývá vyjadřována v ekvivalentech CO2). Úspora, kterou
jsme dosáhli, představuje: emise CO2 ekv. – 54,432 tun a úspora energie – 1 267 815 MJ.
V roce 2013 bylo díky recyklaci papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů v rámci systému
EKO-KOM v celé ČR uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje 310 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2 ekvivalentu.
KONTEJNER NA POUŽITÝ TEXTIL – UMÍSTĚN V OBCI CHBANY (U
HASIČSKÉ ZBROJNICE) A V OBCI POLÁKY (NÁVES)

V rámci

ekologického programu obce jsme pro vás objednali a ustavili natrvalo kontejner
na použitý textil.
Nejde jen o to zbavit se nepoužívaných nebo starých věcí, ale i zároveň pomoci potřebným.
Pod záštitou Červeného Kříže se vámi odevzdaný textil, boty a hračky, dostávají znovu do oběhu.
Z poloviny jsou věci opět použitelné, vracejí se po vytřídění a vyprání do systému pomoci,
např. známý Fond ohrožených dětí Klokánek, kde je nadále používán. Po skončení životnosti je
recyklován jako zbývající část nepoužitelného textilu obuvi a hraček.
Jsou místa, kde je nadační pomoc potřeba, v poslední době Bosna a Hercegovina, a Srbsko, kde
z vysbíraného materiálu byla poskytnuta pomoc ve výši 100 tun materiálu.
Pro představu 4 kamiony textilu a obuvi pro vyplavené rodiny. Víte, že Bosna při povodních
poskytla při našich povodních v roce 2001 zdarma několik tun pomoci v materiálu / čistící
prostředky/ a 9 kamionů pitné vody?
Co se děje se zbylým materiálem?
Nepoužitelný materiál se upravený vyčistí a lisuje do izolačních desek /vlna, bavlna přírodní
látky len, samet/, umělé materiály jsou znovu taveny na plast / polyester /, celkem je z 30% takto
zpracován nepoužitelný textil, obuv i hračky. Zbývajících dvacet procent je použit jako palivo
pro cementárny a teplárny. Zisk z těchto aktivit slouží k zajištění provozu na sběr dalšího
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materiálu, k výplatám za práci spojenou s tříděním a svozem. Tříděním textilu do správných
kontejnerů zajišťujete práci pro lidi se sníženou pracovní schopností v počtu 1 200 lidí.
Žádný odevzdaný materiál se nevrací na skládky, tedy nezatěžuje životní prostředí.
Tím, že jsme se stali součástí EU a díky vašemu trpělivému třídění materiálů dle druhů papír,
sklo, plast a teď už i textil umísťuje se Česká republika v oblasti třídění na předních příčkách
v rámci EU.
Pomáhejme potřebným, nevíme, kdy budeme potřebovat sami pomoci, už jen tím, že třídíme
materiály, které jsou pro nás bezcenné, nebo pro ně nemáme využití, pomáháme jiným. Vaše
nevyužité věci mohou udělat dobrou službu.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:

 Obec Chbany – Usnesení z 5/2014 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 27.6.2014,
 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána – Dražební vyhláška o
oznámení dražebního roku – dražit se budou 2 ks plochá TV Samsung, 1ks á 3 000,00 Kč,
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyzývá vlastníky nemovitostí a další
oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje
katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ČASOVÝ HARMONOGRAM FESTIVALU

Dne 16.8.2014 se v obci

Poláky pod záštitou Hospodářské a sociální rady Chomutovska
uskuteční POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTORKÁŘSKÝ SRAZ, který bude již tradičně probíhat
na fotbalovém hřišti.
Časový harmonogram festivalu na hřišti (jedná se o předběžný harmonogram, který může být
upravován):
Dopolední program pro děti:
 10:00 hodin – Asterix a Obelix + balónkový modeling









Hlavní program (další informace o kapelách na stránkách obce):
12:00 hodin – Spanilá jízda
12:30 hodin – Aquarius Žatec (90 minut),
14:30 hodin – Lucie revival (60 minut),
16:30 hodin – O5 & Radeček (60 minut),
17:30 hodin – Eddie Stoilow (60 minut),
19:00 hodin – Imodium (60 minut),
20:30 hodin – Guns N´ Roses Tribute (60 minut),
22:00 hodin – Rybičky 48 (60minut).
Eddie Stoilow

Srdečně vás tímto všechny zveme.
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POZVÁNKA – VADKOVICKÉ LÉTO 2014

Obec Vadkovice zve všechny malé i
velké na 15. ročník Vadkovického léta,
které se uskuteční formou soutěží a her ve
dnech 11. 8. – 14.8.2014. Velká část
programu proběhne u Hospody U
Rozporky, kde Vás budeme také 11.
8.2014 ve 14 00 očekávat. Program
zaručen i v deštivém počasí.
Pro děti trochu napětí, pro dospělé
trochu napití. Plno bezva soutěží, hloupý
kdo sem neběží.
Těšíme se na Vaši účast.

POZVÁNKA – KONCERT

Dne 26.7.2014 od 15:00 hodin se koná v kapli Sv. Anny Ve Vikleticích koncert – na kytaru
zahraje a zazpívá Bohumil Dvořák. Srdečně zvou pořadatelé.

Připravila: Václava Blatová

RECEPTY

Tentokrát se s vámi podělíme o recept na Vepřová kotleta v hořčično

- bylinkové marinádě s

čertovským dipem (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Vepřová kotleta v hořčično – bylinkové marinádě s čertovským dipem: 5 ks kotlet bez kosti, 1 lžíce
sypkého česneku na marinádu, 1 vejce, 1 lžíce oleje, 2
lžíce Francouzské hrubozrnné hořčice, 3 lžíce sladké sójové omáčky, 2 lžíce Solamylu, 2 lžíce nasekané petržele a
libečku, 1 malá cibule nakrájená nadrobno, Solamyl na
obalení marinovaného masa, olej na smažení, sůl na dochucení, na dip: malá cibule nakrájená nadrobno, lístky
petržele a libečku nakrájené nadrobno, bílý jogurt + čertovská omáčka v poměru 2:1, špetka soli.
V míse ušleháme marinádu. Maso mírně naklepeme, na okrajích nařízneme a do každého plátku z obou
stran vetřeme česnek. Plátky masa obalíme v marinádě,
poskládáme do uzavíratelné nádobky a uložíme do lednice. Poté plátky masa osolíme, obalíme v
Solamylu a pozvolna smažíme v rozehřátém oleji z každé strany 7minut. Mezitím umícháme dip a
vše podáváme s osmaženým bramborem. Dobrou chuť.
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VÝSTAVA

Obec

Chbany si pro vás připravila mini výstavu fotografií
z výstavby Nechranické přehrady + letecké snímky chbanska od roku
1938. Výstava se bude konat v Kulturním domě Poláky a to od
19.7.2014 do 31.8.2014 – každou sobotu a neděli od 14:00 hodin do
16:00 hodin. Dne 19.7.2014 od 14:00 hodin slavnostní otevření
s malým občerstvením. Srdečně vás tímto zveme.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Letní kino Žatec, dne 17.7.2014 od 21:30 hodin: Babovřesky 2 – Letní komedie Zdeňka
Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. Komedie/ Česko/ 2014. Vstupné: 80,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.7. – 21.7.2014 a 23.7.2014 vždy od 20:00 hodin: Zejtra napořád
- Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak.
Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své
zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s
vidinou zajímavého výdělku do práce. Mezitím si na dálku před návratem domů domluví několik
schůzek naslepo a věří, že možná potká někoho, kdo mu změní život. Romantický/ komedie/
Česko/ Slovensko. Vstupné: 140,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 20.7.2014 od 21:30 hodin: Pojedeme k moři - Jedenáctiletý Tomáš se
chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o
své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda
Harise, který mu pomáhá s natáčením. Komedie/ Česko/ 2014. Vstupné: 90,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 24.7.2014 a 2.8.2014 od 21:30 hodin: Díra do Hanušovic - Učitelka
němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé
vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a
čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného
vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na
klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou
(Lenka Krobotová) pečují. Komedie/ Drama/ Česko/ 2014/ přístupné od 12 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 24.7.– 27.7.2014 vždy od 20:00 hodin: Díra do Hanušovic – bližší
informace viz výše. Drama/ Česko/ 2014. Vstupné: 120,-Kč.
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 23.7.2014 oslaví své 60. narozeniny paní Drahomíra Hoření ze
Chban. „Ty naše zlatá, přejeme Ti krátce, zdraví, štěstí, spokojenost k
Tvojí šedesátce. Zlobíš-li se na někoho, vezmi to dneska zpátky, prosíme za
odpuštění v rámci šedesátky. Kdo zná Tvoje srdce zlaté, má Tě každý rád, přejeme
Ti všichni proto ještě dvakrát šedesát.“ Přeje Jirka s rodinou, Pavel s dcerou,
Štěpánka s rodinou a Drahuška.
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SLOVO STAROSTY

Od 14.7.2014 byly započaty práce na opravě chodníků ve Chbanech před čp. 21, 22, 23 a 24.
Žádáme tímto opakovaně obyvatelé o zvýšenou opatrnost kolem těchto bytových domů, jelikož
procházíte staveništěm. Dbejte prosím pokynů stavebníků. Prosíme majitelé automobilů, kteří
parkují před domy (zejména čp. 23 a čp. 24), aby zvolili jiné parkovací místo a nepřekáželi ve
stavbě. Již několikrát jsem byl dotazován, proč se dělá chodník jen před uvedenými bytovými
domy. Důvod je jednoduchý – jenom tyto chodníky jsou v majetku obce, ostatní chodníky jsou
stále v majetku státu – Státní pozemkový úřad ČR. Nicméně obec má již o pozemky několik let
zažádáno a čeká na převod do majetku obce. Další dotaz na chodníky je z obce Poláky, respektive
na parkovací místa kolem místních okálů. Zde je již projekt zpracovaný, jedná se o investici
řádově kolem 2 mil. Kč, proto obec čeká na vhodnou dotaci, která by pokryla co největší investici.
Během srpna bude žádost podána zřejmě do operačního programu ROP Severozápad.
V měsíci červnu podala obec a její dceřiná společnost Služby obce Chbany s r.o. žádosti o
poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí. První žádost je na 2. etapu výměny
rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů v obci Chbany a druhá žádost
na výměnu 3 ks kotlů v kotelně Chbany (kotle nesplňují emisní limity a jsou za hranicí životnosti)
za 3 ks nízko emisních kotlů. Taktéž je v tomto programu prodloužena žádost na zateplení ZŠ ve
Chbanech. Nyní jsou tyto žádosti posuzovány a někdy v měsíci září se dozvíme, zda jsme byli
úspěšní.
V plné přípravě je již letošní pouťový festival a motorkářský sraz, který se bude konat na hřišti
v obci Poláky (program je uveden viz. výše v dnešním čísle Chbanských novin). Opět bude
uzavřen průjezd obcí od cca. 8:00 hodin až do cca. 24:00 hodin. Objízdná trasa bude vyznačena
dopravním značením (povede kolem bývalého stavebního závodu v Polákách). Zároveň bude
snížena rychlost před obcí Poláky na hlavní trase Žatec – Kadaň a to hlavně z důvodu bezpečnosti.
Mějte pro uvedené omezení pochopení. Pro zájemce, kteří by chtěli nám pomoci na festivalu –
jednalo by se o vybírání parkovného, úklid během festivalu, vykládání a nakládání aparatur,
technické práce (výstavba oplocení, stanů) a pomocnou sílu do kuchyně, apod. Podmínka je věk
minimálně 15 let. Zájemci se hlaste na obecním úřadě nejpozději do 31.7.2014. Pro zájemce
zajištěna celodenní strava + odpovídající finanční ohodnocení.
Závěrem bych vás chtěl informovat, že od 28.6.2014 do 31.8.2014 již jezdí víkendový vlak
Doupovské dráhy. Doupovská dráha je zhruba třicetikilometrová lokálka z Kadaně do Podbořan,
vinoucí se podél Nechranické přehrady, Pětipeskou pánví s výhledy na panoramata Doupovských
hor. Dopraví vás k zámku Krásný Dvůr s jedinečným anglickým parkem, pod Vintířovský vrch
s poutní kaplí nebo do zatím neobjeveného cykloturistického ráje pod Doupovskými horami. Více
na adrese: http://doupovskadraha.severoceskedrahy.cz/ . Provoz této Doupovské dráhy mimo jiné
podporuje finančně i obec Chbany.
Jiří Hoření
starosta obce
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C h b a n s ké n ov i ny
PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

V období od 1.6.2014 do 30.6.2014 evidovala zdejší součást Policie České republiky celkem 12
spáchaných trestných činů. Dále bylo zaevidováno celkem 64 přestupků, převážně v dopravě, kdy
na Chbansku bylo zjištěno v dopravě celkem 9 případů porušení zákona.
Co se týče spáchaných trestných činů, jedná se o tyto skutky:
1.) V Kadaňském Rohozci jistý muž pod vlivem alkoholu neovládl svou od přírody prudkou
povahu a své známé chtěl za pomoci nože vysvětlit, že má prostě pravdu, naštěstí poškozená
projevila duchapřítomnost a pouze díky této došlo „jen“ k poranění ruky.
2.) Jako již tradičně otec nepřispívá na výchovu a výživu svých dětí, tentokráte je to jeden výtečník
z Radonic, který na výživném dluží cca 16 000,- Kč.
3.) Ve Vintířově došlo ve dvou případech k násilnému vniknutí do objektů, ze kterých si poté
pachatel odnesl kabely, na kterých se bohužel nechtěl houpat, ale pravděpodobně vypálit a
odvézt do některé z výkupen kovů, kdy na kabelech byla způsobena škoda dohromady 101
000,- Kč.
4.) Ve Vilémově bývalý místní občan, který zde již nějakou dobu nebydlí, v lihovém opojení vlezl
do stodoly u domu, kde dříve bydlel, přičemž při tomto také rozbil plastové dveře u stodoly,
kdy novému majiteli způsobil škodu 9 500,- Kč a navíc mu zde nechal na památku peněženku
s doklady a trenýrky, které mu však poctivý majitel domu vrátil.
5.) V Račeticích opět úřadoval naftový fantom, kdy tentokráte si z místního zemědělského
družstva, respektive z jeho strojů odnesl celkem 260 litrů nafty v hodnotě 9 100,- Kč.
6.) Ve Chbanech se o nějakou dobu dříve nežli v Kadaňském Rohozci dva muži poškorpili natolik,
že jeden na druhého vzal nůž, kdy naštěstí opět došlo pouze k lehčímu zranění.
7.) V Dobřenci dosud nezjištěný pachatel vnikl do víkendové chaty a protože je milovník kávy, tak
zde odcizil 4 ruční mlýnky na kafe a aby je měl jak odvézt, tak k tomu přidal i jízdní kolo, kdy
poškozenému způsobil škodu ve výši 10 200,- Kč.
Pokud se podíváme na přestupky, tak tam kromě klasických přestupků v dopravě jako je
opomenutí si rozsvítit, chybějící části povinné výbavy či technický stav vozidel, je značný počet
přestupků, kdy původní majitel toto přeeviduje a nový majitel má na přihlášení auta na sebe dost
času. Mezi námi – nemá, má na toto 10 pracovních dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, vystavuje
se celkem tučné pokutě, která je de facto zbytečná. Takže, pokud kupujete auto, tak kromě jeho
prohlídky, abyste nekupovali vrak, si vyšetřete čas i na jeho zaevidování na místně příslušném
úřadu. A ještě taková malá prosba pro motoristy – začaly prázdniny a tudíž velký a hlavně zcela
volný pohyb dětí všude…. jezděte tedy, prosím, opatrně, ať nejste nešťastní Vy a ani rodiče dětí…
prap. H. Říha, policejní inspektor
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